Η εικόνα του γραπτού µηνύµατος σε κείµενα που διαβάζουν τα
παιδιά: Παραδείγµατα από βιβλία, εφηµερίδες, κόµικς,
περιβάλλοντα γραπτό λόγο 1

Περίληψη
Στην εποχή µας το γραπτό µήνυµα εκµεταλλεύεται διάφορους παράγοντες και αρχίζει να
εκφράζεται ακόµη και µε τον τρόπο που φαίνεται. Η επιλογή των χρωµάτων σε µια
διαφήµιση, η γραµµατοσειρά µιας πρόσκλησης, η θέση του κειµένου ή το µέγεθος των
στοιχείων πολλαπλασιάζουν τις εκφραστικές δυνατότητες του γραπτού µηνύµατος
επιτείνοντας, αξιοποιώντας ή ακόµη και αναιρώντας το ίδιο το νόηµά του. Με τέτοια
πολυτροπικά κείµενα έρχονται σε επαφή τα παιδιά από την εποχή ακόµη που δεν
φοιτούν ούτε καν στο δηµοτικό σχολείο. Καθώς ξεφυλλίζουν τα αγαπηµένα τους κόµικς
ή όταν εικάζουν τη συνέχεια µιας µισοδιαβασµένης ιστορίας προσεγγίζουν τη γραπτή
γλώσσα µε τη βοήθεια όχι τόσο του λεκτικού κώδικα, όσο του εικονιστικού. Η
συνεργασία διαφορετικών τροπικοτήτων στη δηµιουργία και µετάδοση πολυτροπικών
µηνυµάτων σε κείµενα που συναντούν τα παιδιά, αποκτά µεγάλο ενδιαφέρον για την
κατάκτηση του γραµµατισµού στον αιώνα που µόλις ανέτειλε.

Abstract
In our days, written texts are not confined to the verbal code; they also exploit visual
modalities in order to multiply their expressive powers. Texts, liberated from the
constraints that discursive order imposes on them, give freedom to the word that
operates both as linguistic and visual stimulus. Structural elements, colours, shapes, all
are ordered in such a way as to constitute a visual language independent of, but related
to, the linguistic message. And it is this multimodal language that young children
confront in their everyday activities, long before they start schooling. As they browse
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their favourite magazines, or guess the ending of a story, they make sense of the written
language mainly because of its visual hints. The cooperation of different modalities for
the communication of verbal-visual messages is prominent nearly in every text that
young children encounter. Those multimodal texts consist a very interesting case
regarding the emergenc of literacy in the new millenium.

Αν συγκρίνουµε την εποχή µας µε άλλες προγενέστερες, θα διαπιστώσουµε ότι ο
γραπτός λόγος κυριαρχεί σε κάθε έκφανσή της. Από τις επιγραφές των καταστηµάτων
και τις ταµπέλες των δρόµων µέχρι τις εφηµερίδες και τα βιβλία, ο σύγχρονος
άνθρωπος, όπου και αν στρέψει τα µάτια του έρχεται αντιµέτωπος µε γραπτά µηνύµατα.
Και καθώς οι συνθήκες αλλάζουν, η µορφή των γραπτών κειµένων φαίνεται και αυτή να
υπόκειται σε ποικιλότροπες αλλαγές.
Το γραπτό µήνυµα αρχίζει µε τον καιρό να εκφράζεται ακόµη και µε τον τρόπο που
φαίνεται. Η επιλογή των χρωµάτων σε µια διαφήµιση, η γραµµατοσειρά µιας
πρόσκλησης, η θέση του κειµένου, το µέγεθος των στοιχείων και χίλιοι δυο άλλοι τρόποι
πολλαπλασιάζουν

τις

εκφραστικές

δυνατότητες

του

µηνύµατος

επιτείνοντας,

αξιοποιώντας ή ακόµη και αναιρώντας το ίδιο το νόηµά του. Το γραπτό κείµενο
εκµεταλλεύεται πλέον την οπτική του δύναµη και, καθώς τα γράµµατα γίνονται αντιληπτά
και ως απλές γραµµές ή σχήµατα, η γραπτή γλώσσα αξιοποιείται και ως οπτικό υλικό.
Το ΚΡΕΒΑΤΙ αποκτά ευρυχωρία, όταν γράφεται µε κεφαλαία γράµµατα, σαφώς
µεγαλύτερα από την υπόλοιπη φράση2, και ο ήλιος της Ρόδου καθίσταται λαµπρότερος
όταν τη θέση του όµικρον κατέχει η εικόνα ενός τεράστιου ολοστρόγγυλου ήλιου.
Ακόµη και τα εκτενή κείµενα, που µέχρι πριν από κάποιον καιρό ήταν άρρηκτα
συνδεδεµένα µε την οµοιοµορφία, σήµερα τολµούν και αυτά να εκφράζονται και µε τον
τρόπο που τυπώνονται. Ο λόγος κυρίως για τα παιδικά βιβλία, που ενώ παλιότερα, στις
ελάχιστες περιπτώσεις που επιχειρούσαν το ‘σπάσιµο’ της οµοιοµορφίας της σελίδας,
αποσκοπούσαν κυρίως στην καλαισθησία -συνηθέστερη περίπτωση το αρχικό γράµµα
της παραγράφου, που βάραινε µε την προσθήκη περίτεχνων διακοσµητικών µοτίβωνσήµερα επικοινωνούν εκµεταλλευόµενα όχι µόνο το λεκτικό κώδικα αλλά και τον
εικονιστικό/ οπτικό. Με ποικιλία χρωµάτων και γραφών, µε πλήθος τυπογραφικών
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στοιχείων, µε παραβιάσεις της γραµµικής ανάγνωσης, µε καινούργιες γραφές, τα όρια
ανάµεσα σε γράµµατα και εικόνα καθίστανται πλέον ασαφή και δυσδιάκριτα3.
Μάλιστα, ορισµένες φορές η εικόνα της γραπτής λέξης αποδεικνύεται τόσο ισχυρή,
που φτάνει στο σηµείο να κατέχει θέση λογότυπου, αφού επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το όνοµα του κεντρικού, οµώνυµου ήρωα
στη σειρά του Αστερίξ, που, ακόµη και στη σελίδα του τίτλου της ελληνικής του έκδοσης,
αναγράφεται πανοµοιότυπα, παρά τα προβλήµατα συνέπειας στη γλώσσα του κειµένου.
Γιατί, το όνοµα του Γαλάτη δεν γράφεται µόνο µε µικρά γράµµατα, όταν όλες οι άλλες
λέξεις υιοθετούν τα κεφαλαία, αλλά -και αυτό είναι το πιο παράδοξο- αποτελεί τη µόνη
λέξη του κειµένου που διατηρεί τους λατινικούς χαρακτήρες του πρωτότυπου σε έναν
τίτλο πλήρως µεταφρασµένο στα ελληνικά (π.χ. ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ Asterix ΤΟΥ
ΓΑΛΑΤΗ. Ο Asterix ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΡΜΑΝ∆ΟΙ).
4

Με τέτοια πολυτροπικά κείµενα έρχονται σε επαφή τα παιδιά από πολύ µικρά, πριν
ακόµη αρχίσουν το δηµοτικό σχολείο. Καθώς αγωνίζονται να µαντέψουν τι λέει η
πρόσκληση που µόλις πήραν, όταν προσπαθούν να ανακαλύψουν την αγαπηµένη τους
σοκολάτα στα ράφια του σούπερ µάρκετ, όταν ξεφυλλίζουν κόµικς ή φυλλοµετρούν
περιοδικά, αλλά και όταν εικάζουν τη συνέχεια µιας ιστορίας που η µαµά αναγκάστηκε
να αφήσει µισοδιαβασµένη, προσεγγίζουν τη γραπτή γλώσσα µε τη βοήθεια όχι µόνο
του λεκτικού κώδικα, αλλά και των εικονιστικών του παραµέτρων. Η συνεργασία αυτών
των δύο τροπικοτήτων στη δηµιουργία και µετάδοση πολυτροπικών µηνυµάτων σε
κείµενα που συναντούν τα παιδιά, αποκτά µεγάλο ενδιαφέρον για την κατάκτηση του
γραµµατισµού στον αιώνα που µόλις ανέτειλε.
Άλλωστε, «παρόλο που συνήθως θεωρούµε τον έντυπο λόγο (print) κείµενο που θα
προσεγγισθεί ως ένα ‘καθαρό’ αναγνωστικό γεγονός, µια µατιά στα γραπτά των παιδιών
ή ένα γρήγορο ξεφύλλισµα συνηθισµένων περιοδικών µάς υπενθυµίζει ότι το
πολυτροπικό προϊόν είναι ο κανόνας. Και καθώς τέτοια πολυτροπικά κείµενα
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αντιµετωπίζονται στις κοινωνικές συναναστροφές, οι ενδείξεις γίνονται πολυπλοκότερες
ώστε να συµπεριλάβουν χειρονοµίες, οµιλίες και τα σχετικά»5.
Αντί λοιπόν να χωρίζουµε τις διάφορες περιοχές που αποτυπώνει κάθε κώδικας,
µεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να δούµε τις εκφραστικές δυνατότητες που δηµιουργούνται
όταν δύο ή περισσότερες τροπικότητες συνεργάζονται για να εκφράσουν ένα µήνυµα.
Γιατί, ενώ για τους ενήλικους οι σαφείς διαχωρισµοί ανάµεσα στους κώδικες φαίνεται να
είναι δεδοµένοι και εύκολα κατανοητοί, για τα παιδιά τα πολυτροπικά µηνύµατα
αντιµετωπίζονται µε µια εξίσου πολυτροπική θα λέγαµε, προσέγγιση. Ακόµη και η
καθηµερινή εµπειρία βεβαιώνει ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας εκφράζονται µε µια
ποικιλία µέσων και κωδίκων, όπως γράψιµο, οµιλία, ζωγραφική, χειρονοµίες, τραγούδι,
µε ιδιαίτερα στενές τις συνδέσεις ανάµεσα στην προφορική γλώσσα, τη ζωγραφική και
το γραπτό λόγο.
6

Παρόλο που ορισµένοι ερευνητές

του πρώιµου γραµµατισµού παρουσιάζονται

ιδιαίτερα ‘λογοκεντρικοί’, θεωρώντας τις άλλες µορφές έκφρασης των παιδιών ως µια
ανώριµη µορφή επικοινωνίας που θα αντικατασταθεί από τον γραπτό λόγο όταν η
επαρκής γνώση του το επιτρέψει, µια άλλη προσέγγιση, η σηµειωτική, τονίζει την
πολυτροπικότητα των µηνυµάτων όχι ως ατελή µορφή επικοινωνίας αλλά ως γνήσια
7

επικοινωνιακή πράξη . Η διαφορά ανάµεσα στα παιδιά και τους ενήλικους συνίσταται
στη µεγαλύτερη ευαισθησία που παρουσιάζουν τα παιδιά, που, αδιαφορώντας για
προαποφασισµένους

διαχωρισµούς,

όχι

µόνο

δέχονται,

αλλά

και
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παράγουν

πολυτροπικά µηνύµατα.
Τα παιδιά καθίστανται επαρκή µε παράλληλους τρόπους στο γραπτό λόγο, τη
ζωγραφική και τη µουσική, φανερώνοντας ότι µάλλον υπάρχουν σοβαρές γνωστικές και
κοινωνικές συνδέσεις ανάµεσα στον τρόπο κατάκτησης των διαφόρων σηµειωτικών
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συστηµάτων . Φαίνεται ότι οι γνώσεις σε ένα σηµειωτικό σύστηµα µεταφέρονται ώστε να
συντελέσουν στην κατανόηση κάποιου άλλου10.
Αφού, όπως ακόµη και η πιο επιπόλαιη µατιά γύρω µας φανερώνει, τα µηνύµατα που
διαβάζουν τα παιδιά δε νοηµατοδοτούνται µόνο από το περιεχόµενο των λέξεων αλλά
και από τον τρόπο που γράφονται, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και για την κατάκτηση
11

του γραµµατισµού , να µελετηθεί και ο παράγοντας πολυτροπικότητα, ιδιαίτερα για
εκείνα τα κείµενα µε τα οποία τα παιδιά έρχονται σε συχνότερη επαφή.
Καθώς

το

κείµενο

αποκτά

µια

σχεδιαστική

εκφραστικότητα,

µια

σύντοµη

κατηγοριοποίηση των µέσων και των στόχων που εξυπηρετούνται από την υιοθέτηση
οπτικών µέσων, θα ήταν χρήσιµη σε όσους ασχολούνται µε την κατάκτηση του
γραµµατισµού. Επειδή τα περισσότερα παιδιά, παρ’ όλες τις διαφορές που
παρατηρούνται, έρχονται συχνά σε επαφή µε παιδικά βιβλία, παιδικές εφηµερίδες,
κόµικς και µια ευρεία γκάµα δειγµάτων του περιβάλλοντος έντυπου λόγου, θα ήταν
χρήσιµο αν µπορούσε να επιχειρηθεί, µια, όσο το δυνατόν, πληρέστερη συνεξέταση
όλων των προηγουµένων. Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουµε τις περιπτώσεις που
η µορφή των γραπτών κειµένων πολλαπλασιάζει τις εκφραστικές δυνατότητες του
12

γραπτού µηνύµατος, θα είχαµε να παρατηρήσουµε τα εξής :
•

Οπτικές τροπικότητες παραπέµπουν σε διαφορετικούς τρόπους αφήγησης.
Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αποτελούν συµβάσεις, µάλλον παγιωµένες, που

κυριάρχησαν στο χώρο των κόµικς και συντελούν ώστε ο αναγνώστης, πριν ακόµη
διαβάσει έστω και µία λέξη του κειµένου, να είναι σε θέση να γνωρίζει αν πρόκειται για
διάλογο ή αφήγηση, λόγια ή κρυφές σκέψεις, αν µιλά ένας ή πολλοί ή αν όσα γράφονται
εκφέρονται σε ευθύ ή πλάγιο λόγο.
Η τοποθέτηση του κειµένου στη σελίδα καθώς και η θέση ή το σχήµα του πλαισίου
µέσα στο οποίο φιλοξενείται καθορίζει και το είδος της αφήγησης. Το οβάλ πλαίσιο
πιστοποιεί ότι πρόκειται για απευθείας διάλογο, ενώ τα ορθογώνια παραπέµπουν σε
9
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αφηγητή που εκφράζεται σε πλάγιο λόγο. Μάλιστα, ορισµένες φορές, ο εµπλουτισµός
του πλαισίου µε εικονογραφικά στοιχεία έτσι ώστε να θυµίζει διπλωµένη περγαµηνή ή
13

πάπυρο, συµβάλει στην αντικειµενικότητα της αφήγησης , ή λειτουργεί ως ιστορική
αναφορά

αφού

φιλοξενεί

αφήγηση

παρελθοντικών

γεγονότων

που

δεν
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εικονογραφούνται .
Από την άλλη, η σειρά των οµιλούντων προσώπων καθορίζεται από τη θέση του
µπαλονιού στο καρέ, αφού η ανάγνωση ακολουθεί και εδώ τη φορά από πάνω προς τα
κάτω και από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο τρόπος σύνδεσης του ‘µπαλονιού’ µε τον
ήρωα στον οποίο αποδίδεται, καθορίζει πλήρως αν πρόκειται για εκφρασµένα λόγια ή
κρυφές σκέψεις’ µια σειρά µπουρµπουλήθρες παραπέµπουν σε κρυφούς συλλογισµούς,
ενώ µια οξεία απόφυση πιστοποιεί ότι πρόκειται για λόγια και υποδεικνύει το πρόσωπο
15

ή τα πρόσωπα που τα εκφέρουν .
Μάλιστα η σύµβαση του µπαλονιού αποδεικνύεται τόσο ισχυρή ώστε µεταφέρεται και
σε άλλα κειµενικά είδη ακόµη και αναφορικά µε µη οµιλούντα έµβια όντα ή άψυχα
αντικείµενα. Έτσι για παράδειγµα, σε άρθρο των Ερευνητών16 για τον αγριόχοιρο, το
ζώο αυτοσυστήνεται στα παιδιά µε τη βοήθεια του µπαλονιού. Η συγκεκριµένη επιλογή
σε συνδυασµό µε το πρώτο ενικό πρόσωπο του κειµένου, από τη µια προσδίδει
αµεσότητα και από την άλλη φαίνεται να καταστρατηγεί τον ουδέτερο, ‘επιστηµονικό’
χαρακτήρα του άρθρου.
Και στο παιδικό βιβλίο παρατηρούνται παρόµοιες περιπτώσεις όπου τα δηµοφιλή
µπαλόνια των διαλόγων µεταφέρουν λόγια ή σκέψεις ηρώων, ενώ η ανάγνωσή τους
καθίσταται εύκολη αν ο αναγνώστης εφαρµόζει και σε αυτήν την περίπτωση ό,τι ήδη
γνωρίζει από τα κόµικς17.
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εικόνες που µεταφράζουν σε έναν άλλο κώδικα τα λεγόµενα του ήρωα. ∆ες για παράδειγµα: Ο Αστερίξ και
η Χαλαλιµά, σελ. 10 και Ο Αγώνας των Αρχηγών, σελ. 6.
15
Και ενώ φαίνεται ότι η σύµβαση του πλαισίου παραµένει αδιαφιλονίκητη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα
λόγια των ηρώων απελευθερώνονται από το ασφυχτικό τους περίβληµα και κατακλύζουν την εικόνα. Αυτό
συµβαίνει στην περίπτωση του πολύφωνου µηνύµατος, όπου αντί για το γνωστό µπαλόνι µε τις πολλαπλές
συνδέσεις το µήνυµα αιωρείται ελεύθερο πάνω από τα κεφάλια ενός πολυπρόσωπου συνόλου. ∆ες για
παράδειγµα Οβελίξ και ΣΙΑ, σελ. 11.
16
Οι Ερευνητές πάνε παντού, 22 Ιουνίου 2002.
17
Geoffroy de Pennart (2000). Σοφία, η Αγελαδίτσα Τραγουδίστρια. Μτφ. Β. Τσιώρου. Εκδ.
Παπαδόπουλος.

6

Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι, εκτός από το κλασικό µπαλόνι, το παιδικό βιβλίο
πειραµατίζεται και µε άλλες οπτικές τροπικότητες προκειµένου να σηµατοδοτήσει τη
διάκριση διαλογικών και αφηγηµατικών τµηµάτων. Έτσι, για να αποφευχθεί η γνωστή
από

τη

γραµµατική

παύλα,

υιοθετούνται

εικονογραφικά

χαρακτηριστικά

που

χρησιµοποιούνται συνεκδοχικά και ενσωµατώνονται στο κείµενο, οπτικοποιώντας την
εναλλαγή των διαλεγοµένων προσώπων. Το αποτύπωµα του ποδιού ενός σκύλου,
τυπώνεται µπροστά από τα λόγια του σκύλου, ενώ µια µικρογραφία νεράιδας εισαγάγει
18

τα λόγια της νύµφης του αέρα .
Από την άλλη, όταν στο εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο, προκύπτει η ανάγκη
διάκρισης των διαλογικών από τα αφηγηµατικά τµήµατα της ιστορίας, η ένταξη των
διαλόγων στο χώρο που καταλαµβάνει η εικόνα19, η αλλαγή στο µέγεθος και την ένταση
20

του τυπώµατος , ή η εναλλακτική χρήση ποικίλων γραµµατοσειρών ώστε να δηλωθούν
21

και γραφοτεχνικά οι ιδιαιτερότητες των οµιλούντων προσώπων , αποτελούν ορισµένες
από τις συνηθέστερες και επιτυχέστερες επιλογές. Μάλιστα, παρόµοιες τακτικές δεν
περιορίζονται µόνο στα εικονογραφηµένα βιβλία για µικρά παιδιά αλλά υιοθετούνται
ακόµη και σε βιβλία για µεγαλύτερα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα, πρόσφατο βιβλίο
22

της Ψαράκη

όπου η διαφορετική γραµµατοσειρά µε την οποία αποτυπώνονται στο

χαρτί οι σκέψεις της έφηβης θυγατέρας και της γιαγιάς-παραµάνας αποτελούν πολύτιµη
οπτική ένδειξη προκειµένου ο αναγνώστης να αποδώσει τον πρωτοπρόσωπο,
εσωτερικό µονόλογο στο κατάλληλο πρόσωπο.
•

Η παρεµβολή µουσικής στο γραπτό κείµενο δηλώνεται και οπτικά.
Εκτός από τη γνωστή σύµβαση όπου στην εικόνα προστίθενται µια σειρά από νότες ή

το µουσικό κλειδί, και η µορφή του κειµένου οπτικοποιεί αλλαγή τόνου και άκουσµα
τραγουδιού. Με µια και µόνη µατιά, το τραγούδι διακρίνεται από το αφηγηµατικό πεζό
κείµενο εξαιτίας της ιδιαίτερης διάταξής του στη σελίδα, όπου τα κενά λευκά περιθώρια
πληθαίνουν, το µήκος των γραµµών ελαττώνεται και οι αράδες οµαδοποιούνται σε
στροφές.
18

Γιο Σοµέι (1999). Τίνος είναι ο Αέρας; Μτφ. Γ. ∆ηµάκος. Απόδ. Β. Τασιόπουλος. Σύγχρονοι Ορίζοντες.
McNaughton, C. (1997). Γκοοολ! Μτφ. Άννα Παπασταύρου. Παπαδόπουλος.
20
Έτσι, όταν για παράδειγµα, σε ένα παιχνίδι κρυφτού, η κότα µετράει, ο ευθύς λόγος υπογραµµίζεται και
οπτικά µε την υιοθέτηση γραµµάτων πιο µεγάλων και πιο έντονων, σε σύγκριση µε τα αφηγηµατικά µέρη
του κειµένου. ∆ες: Σ. Γκριντλεϊ (1999). Η Χαζοχήνα και η Τρελοπάπια παίζουν κρυφτό. Εικ. Α. Ρέινολντς.
Άγκυρα.
21
Όταν η ιστορία απαιτεί να µιλήσει ο σκύλος, τα λόγια του αποδίδονται οπτικά µε µια λιγότερο ‘τυπική’
γραµµατοσειρά, ίσως για να δηλωθεί και γραφοτεχνικά το ασυνήθιστο του πράγµατος. Meddaugh, S.
(1997). Η σούπα της Μάρθας. Μτφ. Α. Παπασταύρου. Παπαδόπουλος.
22
Ψαραύτη, Λ. (2002). Όνειρα από Μετάξι. Πατάκης.
19

7

Όµως, υπάρχουν κι άλλοι εµφατικότεροι τρόποι όπου η µορφή του κειµένου
υποβάλλει, από την πρώτη στιγµή, τη µαγεία της µουσικής και την ελκυστικότητα του
ρυθµού. Όταν τα γράµµατα τού κειµένου είθισται να είναι µαύρα, το τραγούδι γράφεται
23

µε πολύχρωµα, εντυπωσιακά στοιχεία . Όταν η αράδα διατάσσεται γραµµικά, τα λόγια
του τραγουδιού παραβιάζουν την οριζόντια ευθεία της γραφής και παρουσιάζονται σε
24

κύµατα ρυθµών και αρµονιών . Όταν το κείµενο τοποθετείται στο ουδέτερο, άσπρο
φόντο, το τραγούδι διατάσσεται πάνω στο πεντάγραµµο25. Όταν τα αφηγηµατικά και
διαλογικά µέρη, στριµώχνονται στο κάτω µέρος της σελίδας, το τραγούδι ενσωµατώνεται
στην εικόνα και έτσι η µαγεία των ρυθµών δένεται µε τη γοητεία των χρωµάτων. Και αν
για το κείµενο επιλέγεται µια γνωστή, απρόσωπη γραµµατοσειρά, τα τραγούδια
επαναστατούν απαιτώντας ιδιαίτερο τρόπο γραφής, που υπαινίσσεται την ιδιαιτερότητα
26

της απόλαυσής τους .
Από την άλλη η ποιότητα του ήχου δηλώνεται από το σχεδιασµό της νότας ή των
στίχων του τραγουδιού. Τρεµάµενη νότα, ιδιαίτερα αν αυτή συνδυαστεί µε γράµµατα που
δεν διακρίνονται για τις καλοσχηµατισµένες γραµµές τους παραπέµπει σε παραφωνίες
27

και φάλτσα .
Η παρεµβολή δειγµάτων άλλων κειµενικών ειδών σηµατοδοτείται µε την υιοθέτηση

•

αντίστοιχων οπτικών στοιχείων που παραπέµπουν στο πρωτογενές υλικό.
Φαίνεται ότι πολύ συχνά, όταν σε ένα κείµενο παρεµβάλλονται δείγµατα από άλλα
κειµενικά είδη, η παρουσία τους υπογραµµίζεται µε αλλαγές στον τρόπο γραφής, που,
ενώ αµφισβητούν την ενότητα του φιλοξενούντος κειµένου, µιµούνται τα χαρακτηριστικά
του αναφερόµενου εντύπου. Πανό, επιγραφές, αγγελίες, πινακίδες, λίστες, διαφηµιστικά
φυλλάδια εµφανίζονται σε βιβλία και περιοδικά διατηρώντας τα γραφοτεχνικά
χαρακτηριστικά των αυθεντικών κειµένων. Για παράδειγµα σε στήλη των Ερευνητών η
αλληλογραφία του περιοδικού δίνεται µε τη µορφή πίνακα από φελλό όπου διαφορετικά
άτοµα καρφιτσώνουν τα σηµειώµατά τους.
Χαρακτηριστικότερη περίπτωση εισβολής του περιβάλλοντος γραπτού λόγου σε
συνεχές κείµενο αποτελεί το βιβλίο της Θ. Χορτιάτη Του λαγού που ξέρει τόσα, λάχανο

23

Ε. Τριβιζάς (1999). Φρικαντέλα, η µάγισσα που µισούσε τα κάλαντα. Εικ. Μ. Κουντούρης. Άµµος.
∆ες την κυµατοειδή διάταξη των τραγουδιών στο: Χρ. Πετρίδου-Φωτοπούλου (1998). Η Μελιώ και ο
Ζαχαρούλης. Αρχιπέλαγος ή στα κόµικς Ο Αστερίξ στους Βέλγους, σελ. 6 και Οβελίξ και ΣΙΑ, σελ. 37.
25
Ο Αστερίξ Μονοµάχος, σελ. 6.
26
Τα δύο τελευταία µπορούν να παρατηρηθούν στα τραγούδια του βιβλίου: Geoffroy de Pennart (1988). Ο
καλόκαρδος λύκος. Μτφ. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος.
27
∆ες Ο Αστερίξ και η Χαλαλιµά, σελ. 6.
24
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28

του τρων τη γλώσσα , όπου «τα γράµµατα µε τη µορφή των επιγραφών αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι της εικόνας έτσι που να µετατρέπουν τη σελίδα σε ένα
29

ταυτόχρονο λεκτικό και εικονικό λογοπαίγνιο» .
Μάλιστα, η δύναµη του πρωτογενούς κειµένου είναι τόσο καταλυτική ώστε ακόµη και
στην περίπτωση των κόµικς τολµά να αµφισβητήσει κάποιες από τις πιο θεµελιώδεις
συµβάσεις παρουσίασής τους. Για παράδειγµα, η αφήγηση µε τη βοήθεια διαδοχικών
καρέ, ή η κεφαλαιογράµµατη γραφή αναιρούνται όταν παρεµβάλλονται ιστορικά
30

31

κείµενα ή διαφηµιστικά έντυπα .
•

Η πολυτροπικότητα των γραπτών µηνυµάτων εισαγάγει και οπτικά τους ήχους του
περιβάλλοντος στο κείµενο.
Παρόλο που η οπτικοποίηση των ακουστικών ερεθισµάτων αποτελεί µια αρκετά

συνηθισµένη σύµβαση της µορφής των γραπτών κειµένων πολλών εντύπων, στην
περίπτωση των κόµικς, η κατάχρηση παρόµοιων τεχνικών οδηγεί στη συσσώρευση ενός
απίστευτου αριθµού εικονιστικά κωδικοποιηµένων ήχων δηµιουργώντας αυτό που
32

επιτυχηµένα έχει χαρακτηριστεί ως «σιωπηλό πανδαιµόνιο» . Γράµµατα που ξεφεύγουν
από το πλαίσιο των λόγων και εισχωρούν στο πολύχρωµο χώρο της εικόνας, κυρίως
33

πλησίον κάποιας ηχογόνου πηγής, γραµµένα µιµούµενα τη φορά του ήχου , απηχούν
φωνές ζώων, σπασίµατα, τριξίµατα, χτυπήµατα, γαυγίσµατα και πλήθος άλλων
άναρθρων κραυγών.
Παρόµοιες και οι τεχνικές που χρησιµοποιεί το παιδικό βιβλίο προκειµένου να
οδηγήσει τον αναγνώστη στην ‘οπτική ακρόαση’ των ήχων που συρρέουν στις σελίδες
του. Όταν η λέξη ξαφνικά αλλάξει θέση, εγκαταλείψει το νοητό χώρο του κειµένου και
‘πηδήσει’ µέσα στην εικόνα, συχνά είναι ηχοποιηµένη και επιζητά να βρεθεί κοντά στην
ηχογόνο πηγή της. Ο ήχος του φταρνίσµατος της καµηλοπάρδαλης, που ξεφεύγει από
το κείµενο και τοποθετείται δίπλα στο στόµα της, αποδίδεται και οπτικά σε εκείνον που
34

τον προκάλεσε . Το ίδιο υποδηλώνει και η αποκλειστική χρήση κεφαλαίων (π.χ. οι

28

Χορτιάτη, Θ. (1996). Του λαγού που ξέρει τόσα, λάχανο του τρων τη γλώσσα. Ζωγρ. Ν. Ανδρικόπουλος.
Καστανιώτης.
29
Μ. Κανατσούλη (1999). Εικονογράφηση στο παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο: Μια διαφορετική προσέγγιση
των στοιχείων της αφήγησης σε µία λογοτεχνική ιστορία (σελ. 241-250). Στο Β. Αποστολίδου & Ε.
Χοντολίδου (Επιµ). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Εκδ. Τυπωθήτω, σελ. 243.
30
Ο Αστερίξ και οι Γότθοι, σελ. 45.
31
∆ες το τεύχος Αστερίξ: Η Κατοικία των Θεών, σελ. 28-29.
32
Μαρτινίδης, Π. (1991). Κόµικς: Τέχνη και Τεχνικές της Εικονογράφησης. ΑΣΕ.
33
Ο Αστερίξ και η Χύτρα, σελ. 25.
34
Μ. Κριεζή (1993). Στης καµηλοπάρδαλης τη ΜΥΤΗ…. Εικ. Κ. Γουέστ. Άµµος.
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χιονόµπαλες ηχούν χαρακτηριστικά ΠΛΑΦ!)

35

ή πεζών γραµµάτων, η αλλαγή στο

µέγεθος και στην ένταση της εκτύπωσης ή ο συνδυασµός κάποιων από αυτά36.
Άλλες φορές πάλι, ειδικά στις λέξεις ήχου, παραβιάζεται η γραµµικότητα της γραφής,
καθώς η λέξη µιµείται και εξαντικειµενοποιεί και οπτικά τη φορά του ήχου. Ο ήχος της
µηχανής που διατάσσεται σε ευθεία γραµµή, δίνει την αίσθηση ενός λεωφορείου που
κινείται στην εθνική οδό. Το «Βρουµ» του πυραύλου, τυπώνεται µε κλίση προς τα πάνω,
µεταφέροντας έτσι στο χαρτί τον ίλιγγο µιας απογείωσης37.
•

Ιδιαίτερα επιτυχής παρουσιάζεται η εκµετάλλευση της οπτικής διάστασης της γραφής
αναφορικά µε την ένταση της φωνής του ήρωα και/ή του αναγνώστη που διαβάζει
µεγαλόφωνα.
Τόσο σε κειµενικά είδη που προορίζονται για µεγαλόφωνη ανάγνωση, όπως το

παιδικό βιβλίο για παιδιά προσχολικής ηλικίας, όσο και άλλα, που συνήθως διαβάζονται
σιωπηρώς, οπτικά στοιχεία πληροφορούν τον αναγνώστη για την ένταση της φωνής του.
Η ένταση και το µέγεθος των γραµµάτων σε συνδυασµό µε την κεφαλαιογράµµατη
γραφή ή την καταστρατήγηση ορισµένων από τους θεµελιώδεις κανόνες συγκεκριµένων
κειµενικών ειδών (π.χ. η κατάργηση των µπαλονιών στα κόµικς ή το ‘ξεχείλισµα’ προς τα
διπλανά καρέ)

38

αποτελούν ενδείξεις για αύξηση της έντασης της φωνής. Μεγαλύτερα

και πιο σκούρα γράµµατα αντιστοιχούν σε βροντερή φωνή’ µικρότερα κι αχνότερα
εισαγάγουν ψιθύρους και χαµηλόφωνες συζητήσεις. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα η
σκηνή της αγοροπωλησίας αγριογούρουνων όπου το µέγεθος των γραµµάτων των
διαλόγων καλύπτει µια ευρεία γκάµα διαφορετικών εντάσεων, από την εκκωφαντική
39

αγριοφωνάρα µέχρι τον αδύναµο ψίθυρο .
Από την άλλη, οι αυξοµειώσεις του µεγέθους των γραµµάτων παραπέµπουν σε φωνή
που δυναµώνει ή ελαττώνεται, όσο διαρκεί η ανάγνωση. Π.χ. η αναγραφή ως
40

Μπούουου! , επιτυγχάνει και σε αυτήν την περίπτωση το παράδοξο’ το µάτι καταφέρνει
να ακούει.
•

Η διαφορετικότητα στον τρόπο γραφής παραπέµπει σε διαφορετική γλώσσα και
προφορά.

35

S. Grindley (1999). Τι θα κάνω χωρίς εσένα; Εικ. P. Dann. Μτφ. Άννα Παπασταύρου. Παπαδόπουλος.
Φ. Κορεντέν. (1997). Πλατς! Μτφ. Άµµος.
37
Γκλιτς, Α. & Ζένιχσεν, Ι. (1999). Ένα Αβγό από Αλλού. Μτφ. Αγνή Βάρδα. Άµµος.
38
∆υνατοί ήχοι που επεκτείνονται σε διπλανά καρέ στο Ο Αστερίξ και οι Γότθοι, σελ. 11. ∆υνατοί ήχοι που
καταργούν εντελώς τα όρια του καρέ στο Ο Αστερίξ Λεγεωνάριος, σελ. 18. ∆υνατοί ήχοι που σπάνε τα
µπαλόνια των λόγων και ξεχύνονται προς τα έξω στο Ο Μάντης, σελ. 16.
39
Ο Αστερίξ και η Χύτρα, σελ. 20.
40
Σ. Γκριντλεϊ (1999). Η Χαζοχήνα και η Τρελοπάπια παίζουν κρυφτό. Εικ. Α. Ρέινολντς. ΄Άγκυρα.
36

10

Ιδιαίτερα δηµοφιλής αποδεικνύεται η υιοθέτηση ειδικής γραµµατοσειράς για την
καταγραφή

µηνυµάτων σε

διαφορετικές

γλώσσες

και

διαλέκτους.

Μάλιστα η

επιτυχέστερη έκφραση αυτής της σύµβασης θα µπορούσε να αναζητηθεί στον Αστερίξ,
όπου το ελληνικό αλφάβητο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τους Έλληνες και τους
µετέχοντες Ελληνικής παιδείας, το Γοτθικό για τους Γότθους, ενώ αναφορικά µε τους
Βίκινγκς, η χρήση στοιχείων της γραφής τους µεταφράζει επαρκώς στα γαλατικά (;)/
ελληνικά (;) τη γλώσσα τους41.
Η

απόδοση

µιας

ξένης

γλώσσας

µε

την

υιοθέτηση

µόνο

συγκεκριµένης

γραµµατοσειράς που παραπέµπει σε αυτή, καθίσταται απίστευτα κωµική στην
περίπτωση των αρχαίων Αιγυπτίων, όπου όλοι µιλούν µε µια παρωδία ιερογλυφικών.
Μάλιστα, ο εικονιστικός χαρακτήρας των στοιχείων, που καθιστά τη γαλατική/ ελληνική
42

µετάφραση, ακόµη και όταν προστίθεται, µη αναγκαία , δεν περιορίζεται µόνο στους
ανθρώπους αλλά επεκτείνεται και στα ζώα που παράγουν ήχους στη γλώσσα των
κυρίων τους, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στην περίπτωση του Αιγυπτίου κόκορα
που αναγγέλλει, σε άπταιστα ιερογλυφικά, την έλευση της καινούργιας µέρας43. Η έννοια
της αιτιότητας στη γραφή των λέξεων, κάτι που ισχύει στο ιερογλυφικό σύστηµα γραφής,
δηµιουργεί κωµικές καταστάσεις, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται σε σηµερινές έννοιες, όπως
για παράδειγµα τα σύγχρονα κράτη που γεµίζουν τα µπαλόνια των διαλόγων µε
γεωγραφικούς χάρτες44.
Το φαινόµενο της ‘οπτικής µετάφρασης’ γενικεύεται και επεκτείνεται και στα σηµεία
45

στίξης, που µιµούνται κωµικά τον τρόπο γραφής των αντίστοιχων αλφαβήτων , τις
46

υβριστικές εκφράσεις που αποδίδονται σε διάφορες γλώσσες , ακόµη και τους
αριθµούς, µε ιδιαίτερα επιτυχή την περίπτωση των Ρωµαίων που µετρούν µε λατινικούς
47

χαρακτήρες .
Σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις ισχύει η βασική αρχή της µετατροπής του
ακουστικού σε οπτικό. Με άλλα λόγια, ενώ µια ξένη γλώσσα ακούγεται διαφορετικά,
κυρίως γιατί έχει διαφορετικό λεξιλόγιο, σε αυτήν την περίπτωση, η ‘άλλη’ γλώσσα
41

Παράδειγµα στα τεύχη Ο Αστερίξ στους Ολυµπιακούς Αγώνες ή Το µεγάλο ταξίδι µε χαρακτηριστικότερο
το τεύχος Ο Αστερίξ Λεγεωνάριος. Σε λαούς που το σύστηµα γραφής τους δεν παρουσιάζει διαφορές από
το λατινικό, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε τους Βέλγους, τότε απλώς αλλάζει ελαφρώς η
γραµµατοσειρά και η γραφή γίνεται µικρογράµµατη. ∆ες το τεύχος Ο Αστερίξ στους Βέλγους.
42
∆ες: Ο Αστερίξ και η Κλεοπάτρα, σελ. 18.
43
∆ες: Ο Αστερίξ και η Κλεοπάτρα, σελ. 38
44
Ο Αστερίξ και η Κλεοπάτρα, σελ. 48.
45
Π.χ. Ο Αστερίξ στους Ολυµπιακούς Αγώνες, σελ 31.
46
Ο Αστερίξ και η Κλεοπάτρα, σελ. 13, Ο Αστερίξ και οι Γότθοι, σελ. 23, Ο Αστερίξ Λεγεωνάριος, σελ. 21.
47
Ο Αστερίξ και οι Γότθοι, σελ. 46, και Ο Μάντης, σελ. 35.
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ακουστικά παραµένει οικεία, αφού ταυτίζεται σε κάθε επίπεδο µε την µητρική (βλέπε
γαλατικά), διαφοροποιείται όµως οπτικά. Για µια φορά ακόµη ο αναγνώστης αναγκάζεται
να ακούσει µε τα … µάτια.
Μάλιστα, η επιτηδευµένη µεταφορά της διαφορετικότητας των γλωσσών αποκλειστικά
σε επίπεδο γραµµατοσειράς, κατορθώνει να διασφαλίσει το µεγάλο ζητούµενο όλων των
εποχών την επικοινωνία µεταξύ των λαών. Ο µόνος που δεν µπορεί να κατανοήσει τις
ξένες γλώσσες είναι ο αρχαίος Αιγύπτιος που εξαιτίας της λογογραφικής γραφής του,
αδυνατεί να προσπελάσει όλες τις γλώσσες που καταγράφονται µε αλφαβητικά
48

συστήµατα γραφής .
Από την άλλη η ατελής εκφορά και η διαφορετική προφορά ανθρώπων που
προσπαθούν να µιλήσουν σε µια γλώσσα που δεν είναι η µητρική τους εκφράζεται µε
τον ασαφή σχηµατισµό των συµβόλων γραφής της ξένης γλώσσας. Χαρακτηριστικότερη
περίπτωση ο Οβελίξ που µιλά σε κακοσχηµατισµένα ιερογλυφικά όταν προσπαθεί να
49

επαναλάβει µε τη δική του γαλατική προφορά τα αρχαία αιγυπτιακά που µόλις άκουσε .
Και ο περιβάλλων γραπτός λόγος βρίθει από παρόµοια παραδείγµατα, αφού φαίνεται
ότι η επιλογή συγκεκριµένων γραµµατοσειρών δεν αποτελεί αποτέλεσµα αισθητικών
αναζητήσεων, αλλά µέσον µετάδοσης διαφορετικών πληροφοριών. Αυτό συµβαίνει για
παράδειγµα στις περιπτώσεις της υιοθέτησης της βυζαντινόµορφης γραµµατοσειράς
(π.χ. στην ταµπέλα καταστήµατος εκκλησιαστικών ειδών Συµβασιλεύουσα) ή της
επιλογής τυπογραφικών χαρακτήρων που µοιάζουν στον σχηµατισµό τους µε τον τρόπο
χάραξης των κινέζικων ιδεογραµµάτων για κινέζικο εστιατόριο, ή τέλος, της γοτθικής
γραµµατοσειράς για την πινακίδα µιας µπυραρίας.
•

Οπτικά στοιχεία συνδέονται µε διαφορετικά συναισθήµατα καθώς και την έντασή
τους.
Μια επιπρόσθετη αιτία εκµετάλλευσης της εικόνας του γραπτού κειµένου αποτελούν

τα παραγλωσσικά στοιχεία που πλαισιώνουν τον προφορικό λόγο και συνήθως
µεταφέρονται στο γραπτό, κυρίως µε τη βοήθεια της στίξης. ∆ηµοφιλής φαίνεται να είναι
και η αυτοτελής παρουσία σηµείων στίξης ως εκφρασµένου συναισθήµατος, µε πιο
συνηθισµένα τα ερωτηµατικά και τα θαυµαστικά. Μάλιστα ορισµένες φορές αυτά
υποβάλλονται σε εικονογραφικές παρεµβάσεις, όπως για παράδειγµα το θρυµµατισµό
τους, οπτικοποιώντας έτσι και αλλαγές συναισθηµάτων.

48
49

Ο Αστερίξ Λεγεωνάριος.
Ο Αστερίξ και η Κλεοπάτρα, σελ.19.
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Εκφράσεις που φανερώνουν έκπληξη, δυσφορία, χαρά, έντονη αντίρρηση δηλώνονται
σε ένα πλήθος κειµένων και µε αλλαγές στον τρόπο γραφής τους, ιδιαίτερα στο µέγεθος
και το σχεδιασµό των γραµµάτων. Όταν το κείµενο παρουσιάζεται τρεµάµενο
50

παραπέµπει σε φόβο ή αφόρητη προσµονή , όταν το µέγεθος των γραµµάτων αυξάνει,
συνήθως τα πάθη γίνονται εντονότερα, όταν εγκαταλείπεται το λευκό χρώµα της σελίδας
προς χάριν του πράσινου ή κόκκινου, η οργή και η εχθρική διάθεση των ηρώων είναι
µάλλον δεδοµένη51, και όταν οι καµπύλες γραµµές του πλαισίου ή των γραµµάτων
52

δίνουν τη θέση τους σε επιθετικές γωνίες η οργή ή ο πανικός

καθίστανται πλέον

αναγνωρίσιµα.
Ιδιαίτερα εφευρετικά σε τεχνικές που δηλώνουν οπτικά τη συναισθηµατική κατάσταση
των ηρώων αποδεικνύονται έντυπα, όπως για παράδειγµα τα κόµικς, που εκ φύσεως
αντιστρατεύονται τα εκτενή κείµενα που είναι απαραίτητα για την εκτεταµένη περιγραφή
και ανάλυση συναισθηµατικών καταστάσεων ή αλλαγών. Έτσι πολλές φορές
καταφεύγουν σε σύµβολα εικονιστικά αποδίδοντας µε αυτόν τον τρόπο µια µεγάλη
γκάµα συναισθηµατικών καταστάσεων που βιώνουν ή υποκρίνονται ότι βιώνουν οι
ήρωες. Η προσποιητή ευγένεια οπτικοποιείται στα λουλούδια που στεφανώνουν το
53

µπαλόνι των λόγων και καλύπτουν το πραγµατικό συναίσθηµα, της µεγάλης οργής , η
ψυχρότητα γίνεται εµφανής όταν το λευκό πλαίσιο που φιλοξενεί τα γράµµατα
µετασχηµατίζεται εικονογραφικά σε παγωµένο σύννεφο54, ενώ η πολύχρωµη καληµέρα,
ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από πεταλούδες και ανοιξιάτικα λουλουδάκια υπογραµµίζει
την αντισυµβατική ιδιαιτερότητα και το φιλειρηνικό πνεύµα του κανονιού που τολµά να
55

την πει .
Σε πολλές περιπτώσεις είναι προφανές ότι µια κατάχρηση οπτικών µεταφορών
παραπέµπει σε αρνητικά συναισθήµατα. Σε µια έκρηξη αυτολογοκρισίας -ορισµένες
φορές και καθυστερηµένης (π.χ. τα εικονίδια µετά το Παλιο αντιστοιχούν προφανώς σε
ακατονόµαστη

56

βρισιά) -

κειµενογράφος

και

ήρωες

προτιµούν

τα

ανώδυνα,

εικονογραφικά κλισέ από ανεπίτρεπτα λεκτικά ξεσπάσµατα. Νεκροκεφαλές, ουρές
διαβόλων, κεραυνοί ή βόµβες έτοιµες να εκραγούν αποτελούν κοινό τόπο πολλών
50

Π.χ. Αστερίξ ο Γαλάτης, σελ. 33.
Γι’ αυτό το τεύχος του Αστερίξ ∆ιχόνοια συνήθως φιλοξενεί τους διαλόγους της σε πολύχρωµα
µπαλόνια.
52
Ο Αστερίξ Μονοµάχος, σελ. 10.
53
Ο Μάντης, σελ. 45.
54
Π.χ. στο τεύχος του Αστερίξ Το ∆ώρο του Καίσαρα, σελ. 18..
55
Φ. Χατόγλου (1988). Καληµέρα Ειρήνη. Σύγχρονη Εποχή.
56
Ο Αστερίξ και η Χαλαλιµά, σελ. 41
51
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περιοδικών. Μάλιστα ο κεραυνός, που, εκτός από τις σηµασιολογικές του συνδηλώσεις
για ολύµπια οργή, παραπέµπει σε αρνητικά συναισθήµατα εξαιτίας και των
αλλεπάλληλων γωνιών του σχήµατός του κατορθώνει να µεγιστοποιήσει την αίσθηση
της έντασης και της αναστάτωσης και να λειτουργήσει ως σύµβολο αρνητικών
συναισθηµάτων, ιδιαίτερα µάλιστα όταν συνδέεται µε τις γωνιώδεις απολήξεις του
αστεριού

που

προστίθεται

καταχρηστικά

ως

µεταλλαγµένος

τόνος

ακόµη

σε

57

κεφαλαιογράµµατη γραφή .
Από την άλλη, θετικά συναισθήµατα υποβάλλονται µε κυµατοειδείς εγγραφές
κειµένων, ώστε η αρµονικότητα της γραφής να µεταδίδει µια αίσθηση χαλαρότητας,
ευχαρίστησης και παιγνιώδους διάθεσης. Έτσι η µελωδική καµπύλη εκφοράς του λόγου
των παιδιών σε ένα διαφηµιστικό κρυφτό ανακοινώνει την έκδοση µιας εντελώς
διαφορετικής εφηµερίδας για την οποία ο αναγνώστης µόνο θετικές εντυπώσεις µπορεί
58

να αποκοµίσει .
•

Οπτικά στοιχεία τονίζουν τη σπουδαιότητα σηµείων του κειµένου.
Σε αυτήν την περίπτωση η µορφή του κειµένου, παρέχει στον αναγνώστη πρόσθετη

βοήθεια για την κατανόησή του. Κοµβικά σηµεία, καίριες παρατηρήσεις, νέα πρόσωπα,
σηµαντικές καταστάσεις υπογραµµίζονται µε µια ποικιλία οπτικών µέσων. Σε αυτήν την
περίπτωση χρησιµοποιούνται στοιχεία που προσελκύουν την προσοχή του αναγνώστη
και την κατευθύνουν σε ορισµένες λέξεις/ φράσεις – κλειδιά.
Από τις συνηθέστερες οπτικές συµβάσεις αναφέρουµε τα κεφαλαία γράµµατα, την
έντονη γραφή, (Αχ, γιατί να είµαι γάτα!, όπου ο τρόπος γραφής του κειµένου, µε
υπογράµµιση των λέξεων Αχ και γάτα, τοποθετεί το κέντρο βάρους του βιβλίου στο
59

πρόβληµα ταυτότητας του ήρωα.) , την αύξηση του µεγέθους των γραµµάτων (….και
60

πάγωσε) , που γίνεται ορατότερη στην κλιµακούµενη αύξηση (π.χ. Αυτός είναι ένας
πεινασµένος, πολύ πεινασµένος, µα πάρα πολύ πεινασµένος λύκος)61, την περίοπτη
θέση του επίµαχων φράσεων (η λέξη-κλειδί Όχι!, ξεχωρίζει από το υπόλοιπο κείµενο,
62

καθώς η ευθεία το λαιµού της καµηλοπάρδαλης λειτουργεί διαχωριστικά) , την πλάγια

57

Αναφερόµαστε στον τίτλο τεύχος του Αστερίξ Η ∆ιχόνοια.
Οι Ερευνητές πάνε παντού, Σάββατο 14-9-2002.
59
Αχ, γιατί να είµαι Γάτα! Στιχ. Μ. Κριεζή, Εικ. Κ. & Τζ. Χώκινς. Άµµος.
60
Γκριντλεϊ, Σ.(1999). Η Χαζοχήνα και η Τρελοπάπια παίζουν κρυφτό. Εικ. Α. Ρέινολντς. Άγκυρα.
61
Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε µεγαλύτερο στοιχείο οπτικοποιεί και την αυξανόµενη πείνα του λύκου και
την κλιµακούµενη σηµασία κάθε φράσης. Κορεντέν, Φ. (1997). Πλατς! Άµµος.
62
Με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασµό µε το µέγεθος και την έντονη γραφή του, υπογραµµίζεται η
κεφαλαιώδης θέση του στην εξέλιξη της ιστορίας. Κριεζή, Μ. (στιχ.), Γουστ, Κ. (ζωγρ) (1993). Στης
Καµηλοπάρδαλης τη Μύτη. Άµµος.
58
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γραφή, την υπογράµµιση (Περίµενε, υπογράµµιση και µάλιστα µε γαλάζιο χρώµα
κατευθύνει το µάτι στο σηµείο-κλειδί του κειµένου)63, ή την προσθήκη χρώµατος (π.χ.
στα µαθηµατικά παραµύθια του Τριβιζά, οι λέξεις που δηλώνουν αριθµούς και
αποτελούν τις σηµαντικές λέξεις του κειµένου γράφονται µε γαλάζιο και κόκκινο
64

µελάνι) .
•

Οπτικά στοιχεία εγγραφής των κειµένων αποτυπώνουν, πολλαπλασιάζουν κι
ενδυναµώνουν τη σηµασία των λέξεων.
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις όπου η µορφή των

λέξεων δίνει στοιχεία για τη σηµασία τους. Συνήθως λέξεις που δηλώνουν τοπικές
σχέσεις αναπαριστάνονται στη σελίδα µε τρόπο ώστε να οπτικοποιείται το νόηµά τους.
Για παράδειγµα, η κατάργηση της γραµµικότητας και η γραφή της λέξης κάτω µε σαφή
65

κλίση προς τα κάτω , φανερώνει και οπτικά αυτό που το σηµαίνον δηλώνει. Επιπλέον
και το µέγεθος προσώπων και αντικειµένων δηλώνεται και τυπογραφικά. Τα µεγάλα
γίνονται µεγαλύτερα και τα µικρά µικρότερα, όταν η γραφή των αντίστοιχων λέξεων
ακολουθεί τις επιταγές της σηµασίας τους. Τι πιο φυσικό από την αύξηση του µεγέθους
των γραµµάτων στη λέξη αυγουλάρες και τη µείωση στη λέξη αυγουλάκια!

66

Παρόµοια

εντύπωση προκαλεί και η χρήση των κεφαλαίων. Ένας ΓΙΓΑΝΤΑΣ γίνεται σίγουρα
απειλητικότερος, όταν υιοθετείται η κεφαλαιογράµµατη γραφή του ονόµατός του, κάθε
67

φορά που εµφανίζεται στο κείµενο . Μα και οι λέξεις που δηλώνουν χρώµα ενίοτε
γράφονται χρωµατιστά! Τι πιο φυσικό από ένα πολύχρωµο ουράνιο τόξο που κάθε του
68

γράµµα επιλέγει ένα από τα επτά χρώµατα της ίριδας για να γραφεί !
Από

την

άλλη

στην

αναγραφή

πολλών

γραπτών

µηνυµάτων

υιοθετούνται

εικονογραφικές µεταπλάσεις ή αντικαταστάσεις γραµµάτων µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία µικτών οπτικολεκτικών κειµένων. Ιδιαίτερα επιρρεπές σε εικαστικές
παρεµβάσεις φαίνεται να είναι το γράµµα Ο που εξαιτίας του καθαρού σχήµατός του έχει
µετατραπεί σε κάθε είδους εικόνα. Έτσι στην αναγραφή του Γκοολ
Καθώς το γραπτό κείµενο, πειραµατίζεται διαρκώς µε νέα µέσα έκφρασης µε το
πέρασµα του καιρού ξεφεύγει από την οµοιοµορφία της τυπωµένης σελίδας και δίνει τη
63

D. Sardi-Faure, M. Rico, & P. Vian (1998). Λολίτα, η χελωνίτσα. Εικ. E. Schlossberg. Μτφ. Μ.
Γρηγορίου. Εκδ. Γιαννίκος-Καλδής.
64
Τριβιζάς, Ε. (1996). Η Φιφή και η Φωφώ. Εικ. Β. Λιάπη. Ελληνικά Γράµµατα.
65
Το ίδιο συµβαίνει και µε τη φράση «πήδηξε µέχρι εκεί πάνω» που αναπαριστά την ενέργεια του άλµατος
σε δύο φάσεις’ τη στιγµή της ανόδου και εκείνη της πτώσης. Σ. Γκριντλεϊ (1999). Η Χαζοχήνα και η
Τρελοπάπια παίζουν κρυφτό. Εικ. Α. Ρέινολντς. ΄Άγκυρα.
66
Kaspavavicius. Αυγά και αυγά. Μτφ. Μ. Αγγελίδου. Παπαδόπουλος.
67
Μ. Γκρέϊτερ (1988). Οι µέρες µε το ΓΙΓΑΝΤΑ. Καστανιώτης.
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δική του µάχη στον αγώνα της µετάδοσης του νοήµατος. Και εκεί εκµεταλλεύεται και τον
τρόπο που φαίνεται… Ο παραδοσιακός αναγνώστης αλλάζει και τα πολυτροπικά
κείµενα ζητούν µια άλλη προσέγγιση, απαιτούν µια ανάγνωση-θέαση. Στον αιώνα που
µόλις ανέτειλε η κατάκτηση του γραµµατισµού, ανάµεσα στις άλλες αλλαγές, θα
αντιµετωπίσει και την πρόκληση της πολυτροπικότητας.

68

Σ. Μαντουβάλου (1984). Και όµως…ο κόσµος είναι παρδαλός. Εικ. Υβέτ Παπαδοπούλου. Κέδρος.
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